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Naturgas

Terminsprisudvikling

Udviklingen i naturgaspriserne er fuldstændig ude af
kontrol, og vi ser voldsomme prisudviklinger på daglig
basis. I forhold til sidste uge er Q1-2022 steget med
næsten 280 øre/m3. Det er stadig de lave lagerniveauer og det reducerede, russiske flow, der driver
priserne og deraf en frygt for, at vi vil mangle gas i
slutningen af vinteren. Sommerkvartalerne er nu også
trukket godt opad, da der forudses et stort behov for
sommergas til lagerfyldning. Seneste nyt vedr. North
Stream 2 er, at den nye, tyske regering har meddelt,
at ledningen ikke åbnes, før den overholder EUlovgivning, og at den også kædes sammen med russiske aggressioner mod Ukraine. Det lille håb om, at
North Stream 2 kunne idriftsættes på en midlertidig
tilladelse, er dermed slukket, og de fleste forventer
nu, at vi skal hen medio 2022, før gassen flyder.
Brent-olieprisen ligger aktuelt på 73,34 $/bbl. Bekymring om udbredelsen af omikronvarianten på et tidspunkt, hvor olieproduktionen er stigende, har sendt
olieprisen ned.
Udviklingen i EU´s samlede naturgaslagre er siden
sidst: EU: 65% -> 62%. Til sammenligning var det tilsvarende tal for 12 måneder siden: EU: 80%.

Elektricitet
Med fare for at gentage os selv, så er elmarkedet steget siden sidste uge. Terminspriserne er steget knap
25% og har nået et nyt all-time-high. Den største stigning finder vi på EPAD, som er steget med omkring
35%, og så er de endda faldet lidt tilbage siden mandag, hvor hele markedet steg voldsomt. Systemprisen
er ”kun” steget omkring 8% og lukkede i går i 46,96
øre/kWh, hvilket også er ny rekord. De gennemsnitlige
spotpriser har den seneste uge ligget på 130-190 øre/
kWh. I dag er begge danske områder dog under 100
øre/kWh. I dag koster DK1 87,43 øre/kWh og DK2
60,59 øre/kWh i gennemsnit.

Fastprisniveauerne for en flad leverance (samme mængde hver måned) uden
børstillæg på TTF samt dagens EGSI ETF, NCG og TTF spotpris uden børstillæg.
Periode
THE Pegas spot
EGSI ETF (GPN — Nord Pool)
TTF Pegas spot
TTF – Q1-2022
TTF – Q2-2022

Øre/m3
1.055,0
1.070,7
1.048,6
1.127,9
664,0

Periode
TTF – Q3-2022
TTF – Q4-2022
TTF - Kalenderår 2022
TTF - Kalenderår 2023
TTF - Kalenderår 2024

Øre/m3
645,2
653,8
771,1
382,8
248,0

Til fastpriser på TTF skal der typisk lægges ca. 10 -15 øre/m3 for at få det niveau, der
på slutkundeniveau kan fastlåses til.

Terminsprisudvikling for DK1 og DK2

Dec2021 CO2-kvoteprisen ligger aktuelt i 80,43 EUR/
ton. Faldet skyldes, at en del markedsaktører har taget
profit, da priserne i ugens løb har været på rekordhøje
88,88 EUR/ton.
Børspriser ex. profil, m.m.

2022

2023

DK1 (øre/kWh) - lukkekurs i går
DK1 ændring seneste uge

123,18
+23,11%

58,71
+6,12%

DK2 (øre/kWh) - lukkekurs i går
DK2 ændring seneste uge

125,41
+24,19%
DK1

+6,70%
DK2

EPAD/CFD 2022 (øre/kWh)

76,22

78,45

Gns. Spotpris uge 49 (øre/kWh)

152,83

171,14

59,82

Disclaimer: Energi Team påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne i nærværende publikation. For individuel rådgivning er du meget velkommen til at kontakte Energi Team. Publikationen må hverken i sin fulde ordlyd eller som dele heraf gengives offentligt eller i kommercielt øjemed uden Energi Teams skriftlige tilladelse og
med kildeangivelse.

